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 Ngày 07 tháng 7 năm 2014 
 Số thông báo: 008TI/14TB 

Nội dung:  Một số lưu ý liên quan đến Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính 
quyền cảng tham gia Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo-MOU) và Thỏa thuận kiểm tra nhà 
nước tại cảng biển khu vực Tây Âu - Bắc Đại Tây Dương (Paris-MOU) về 
thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 
11 năm 2014. 

 
Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản tàu biển 

Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Như chúng tôi đã thông báo đến các Quý Đơn vị tại Thông báo kỹ thuật tàu 
biển số 005TI/14TB ngày 26 tháng 5 năm 2014, Các Chính quyền cảng tham gia 
Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
(Tokyo-MOU) và Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực Tây Âu - 
Bắc Đại Tây Dương (Paris-MOU) sẽ tiến hành chiến dịch kiểm tra tập trung liên 
quan đến thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 
tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. 

Cơ sở để thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung này là quy định về thời giờ 
làm việc, nghỉ ngơi đối với thuyền viên của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào 
tạo, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên (STCW) và Công ước Lao động hàng 
hải (MLC 2006). Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn 
bản số 2537/ĐKVN-VRQC về thực hiện số giờ làm việc, nghỉ ngơi của thuyền viên 
theo MLC 2006.  

Theo Tiêu chuẩn A 2.3, mục 2, của Công ước MLC 2006, mỗi quốc gia 
thành viên công ước phải xác định trong hệ thống văn bản pháp luật của mình 
phương thức giám sát hoặc số giờ làm việc tối đa, hoặc số giờ nghỉ ngơi tối thiểu 
của thuyền viên trên tàu (chỉ nhất quán thực hiện theo một trong hai phương thức 
cho toàn bộ đội tàu mang cờ quốc tịch). Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 3 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định thời giờ làm việc, thời giờ 
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nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, tuy không khẳng 
định rõ Việt Nam thực hiện theo phương thức nào, nhưng trong các quy định và 
biểu mẫu liên quan đều thể hiện cách thức giám sát theo thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu.  

Nhằm mục đích tuân thủ quy định của Công ước MLC 2006 liên quan đến 
thời giờ làm việc hoặc nghỉ ngơi của thuyền viên, các chủ tàu/ công ty quản lý tàu 
hoạt động tuyến quốc tế cần thực hiện đầy đủ các quy định liên quan theo phương 
thức theo dõi số giờ nghỉ ngơi tối thiểu của thuyền viên, tham khảo Hướng dẫn của 
IMO/ILO về lập bảng ghi thời giờ làm việc trên tàu và mẫu bản ghi thời giờ làm 
việc hoặc nghỉ ngơi trên tàu của thuyền viên đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển 
số 005TI/14TB ngày 26 tháng 5 năm 2014 (tải về từ mục: Thông báo của VR/ 
Thông báo kỹ thuật TB của trang tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
http://www.vr.org.vn).  

Nhằm tránh việc tàu bị lưu giữ trong chiến dịch kiểm tra tập trung của 
Tokyo-MOU và Paris-MOU về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên, công ty quản lý 
tàu và thuyền trưởng cần có sự quan tâm thỏa đáng đến các vấn đề sau: 

• Bảng ghi thời giờ làm việc trên tàu (the Table of shipboard working 
arrangements) phải được bố trí tại nơi thuyền viên thường xuyên có mặt 
hoặc dễ dàng tiếp cận.  

• Tài liệu (giấy chứng nhận) định biên an toàn tối thiểu của tàu và các 
chứng chỉ chuyên môn/ nghiệp vụ của thuyền viên theo quy định phải 
được soát xét kỹ đảm bảo sự phù hợp, được bảo quản cẩn thận trên tàu 
và sẵn sàng xuất trình cho nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng 
(PSCO) khi có yêu cầu.  

• Nếu tàu được phép vận hành với buồng máy không có người trực ca 
(UMS), giấy chứng nhận/ tài liệu liên quan đến sự cho phép này (ví dụ 
như Giấy chứng nhận phân cấp tàu có ghi dấu hiệu cấp “buồng máy 
không có người trực ca”) phải được xuất trình cho PSCO khi có yêu cầu.  

• Bản ghi thời giờ nghỉ ngơi (the Record of hours of rest) phải được duy trì 
cho tất cả các thuyền viên. Bản ghi này phải được được lập trên cơ sở 
hàng ngày; được thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền và thuyền 
viên ký tối thiểu một tháng một lần. Bản sao của bản ghi phải được cấp 
cho thuyền viên.  

• Nếu bản ghi thời giờ nghỉ ngơi phải được duy trì dưới hình thức điện tử 
(máy tính), thì bản ghi này phải được in, ký và cấp cho thuyền viên tối 
thiểu một tháng một lần.  

• Bản ghi thời giờ nghỉ ngơi phải được ghi chính xác và phù hợp với số 
giờ nghỉ ngơi thực tế của từng thuyền viên. Thông tin ghi trong bản ghi 
thời giờ nghỉ ngơi và thông tin ghi trong các nhật ký của tàu phải phù 
hợp với nhau. Cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo rằng các thông tin về tàu 
đến/rời cảng, hoa tiêu lên tàu, huấn luyện trên tàu, kiểm soát tình trạng 
buồng máy, thuyền viên được yêu cầu làn việc trong thời gian nghỉ, … 
được ghi chép thích hợp.  
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• Ngoài yêu cầu về thời giờ nghỉ ngơi hàng ngày, cần phải lưu ý đến yêu 
cầu về tổng thời giờ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 7 ngày bất kỳ.  

• Khi lập kế hoạch chuyến đi, thuyền trưởng cần đảm bảo rằng quy định 
về thời giờ nghỉ ngơi được lưu ý trong ca trực đầu tiên sau khi tàu khởi 
hành. Điều này phải có thể được chứng minh bằng tài liệu cho PSCO, ví 
dụ như thông qua việc xuất trình kế hoạch chuyến đi trong đó có ghi thời 
gian tàu rời cảng để đảm bảo việc lưu ý đến thời giờ nghỉ ngơi trong các 
ca trực kế tiếp. Nếu không đảm bảo được vấn đề này, tàu có thể bị lưu 
giữ cho đến khi thủy thủ trực ca được nghỉ ngơi đầy đủ.  

• Thuyền trưởng phải đảm bảo rằng, và phải chứng minh bằng tài liệu, 
thuyền viên được yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ phải được nghỉ 
bù đầy đủ. Trong trường hợp này thuyền trưởng phải có báo cáo bằng 
văn bản mô tả tình huống xảy ra và lý do cần thiết phải yêu cầu thuyền 
viên làm việc trong thời gian nghỉ.  

• Phải có bằng chứng từ bản ghi thời giờ ghỉ ngơi và nhật ký của tàu liên 
quan đến bố trí cảnh giới chuyên biệt được thực hiện trong ca trực phù 
hợp với quy định của Công ước STCW, ví dụ trong ca đêm, khi tầm nhìn 
bị hạn chế, mật độ giao thông lớn, …  

• Trong hệ thống quản lý an toàn của tàu phải có quy trình mô tả các nội 
dung cần thực hiện khi quy định về thời giờ nghỉ ngơi bị vi phạm ở mức 
độ lớn. Trong trường hợp như vậy, tàu phải ngay lập tức thông báo cho 
công ty để có các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa sự vi phạm trong 
tương lai. Khi có yêu cầu của PSCO, tàu phải xuất trình được quy trình 
liên quan, báo cáo về công ty và các hành động xử lý do công ty đưa ra 
liên quan đến vụ việc vi phạm lớn về thời giờ nghỉ ngơi.  

Các khiếm khuyết sau đây liên quan đến thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên 
có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ: 

• Không có bản ghi thời giờ nghỉ ngơi hoặc bản ghi thiếu, không được cập 
nhật.  

• Bản ghi thời giờ nghỉ ngơi bị sửa, tẩy xóa, …  
• Không duy trì bản ghi thời giờ nghỉ ngơi khi tàu ở tại cảng; điều này có 

thể dẫn đến việc suy diễn là sỹ quan và thuyền viên trực ca không được 
nghỉ ngơi đầy đủ nhằm đưa tàu rời cảng một cách an toàn.  

• Bản ghi thời giờ nghỉ ngơi không phù hợp với các tài liệu khác của tàu 
như nhật ký boong, nhật ký máy, …  

• Thuyền viên không được nghỉ ngơi theo đúng quy định mà không có lý 
do chính đáng. 

Một lần nữa, chúng tôi đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý có sự chuẩn bị sẵn sàng 
cho Chiến dịch kiểm tra tập trung nói trên, tránh việc tàu bị lưu giữ do có các khiếm 
khuyết liên quan đến thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên. 
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Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ 
thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn. 

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 454) 
Fax: +84 4 37684720 
Thư điện tử: truongpt@vr.org.vn  
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  
- Trung tâm VRQC, TH; 
- Các chi cục đăng kiểm; 
- Lưu TB./. 

 
 


